VOLTIJDSE VACATURE BEPAALDE DUUR

Vacature hoofdredacteur watwat.be (m/v/x)
Datum: 2 juli 2021

De Ambrassade zoekt een tijdelijke hoofdredacteur watwat.be, bepaalde duur contract vanaf september-oktober
2021 tot minstens april 2022, met eventuele mogelijkheid op verlenging, als zwangerschapsvervanging van de huidige
hoofdredacteur. Je kan solliciteren door je ingevuld sollicitatieformulier voor maandag 30 augustus, 10u, aan
ikwileenjob@ambrassade.be te bezorgen. De Ambrassade zet de jeugd, het jeugdwerk, jeugdinformatie en het
jeugdbeleid op de kaart. We versterken de positie van kinderen en jongeren in de samenleving. De Ambrassade
informeert jongeren via WAT WAT, ondersteunt het jeugdwerk en de Vlaamse Jeugdraad.

Waar staat WAT WAT voor?
WAT WAT ondersteunt jongeren (11 tot 24 jaar) in hun identiteitsontwikkeling door hen te empoweren met
antwoorden op hun vragen en de weg te wijzen naar hulplijnen, zowel op spannende als op moeilijke momenten.
Achter WAT WAT gaat een netwerk van meer dan 80 partners schuil uit heel verschillende sectoren zoals VDAB,
Publiq, Nupraatikerover, Awel, de Vlaamse Scholierenkoepel etc. Door de krachten te bundelen onder 1 merknaam
gaan we de versnippering aan initiatieven, websites en campagnes gericht op jongeren tegen, als poort tot
betrouwbare info en hulp.
Daarnaast wil De Ambrassade de kwaliteit van informatie voor kinderen en jongeren in Vlaanderen verhogen. Dit
doen we via de WAT WAT principes, het WAT WAT label, door workshops aan te bieden etc. De toekomst van WAT
WAT kleurt rooskleurig, met grootse plannen en ambities. Zin om hier deel van uit te maken? Zalig, want we
zoeken een teamlid dat niet alleen wil dromen maar ook tot actie wil overgaan!

Jouw ambitie
Als hoofdredacteur watwat.be maak je elke dag onze missie mee waar. Je strijdt mee voor een samenleving waarin
álle kinderen en jongeren op een kwaliteitsvolle manier worden geïnformeerd. Je realiseert dit samen met je WAT
WAT teamgenoten. Je bent gedreven door de ambitie om alle jongeren te bereiken met antwoorden op hun vragen.
Als hoofdredacteur watwat.be zorg je dat het partnernetwerk achter WAT WAT kwaliteitsvolle samenwerkingen
aangaat. Op watwat.be worden 1000 vragen van jongeren beantwoord. Samen met de partners houd je de vragen en
antwoorden up-to-date. Daarvoor werk je nauw samen, voeg je artikels toe, spoor je informatienoden van jongeren
op, maar leg je bovenal elke dag de lat hoog. Je zorgt ervoor dat watwat.be de WAT WAT kernwaarden - zoals
betrouwbaar, niet-sturend, empowerend en taboedoorbrekend - vertegenwoordigt.
Je bent het eerste aanspreekpunt voor de WAT WAT partners. Je houdt ervan om te netwerken, om kwaliteitsvol en
nauwgezet te werken. Je heldere pen weet als geen ander hoe je op maat van jongeren schijft. Je inspireert anderen
om hetzelfde te doen.
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Jouw missie in onze organisatie
Je bouwt het platform watwat.be verder uit
Jouw pen is je troef. Je kan een moeilijke tekst omzetten in heldere en eenvoudige taal.
Je inspireert je collega’s en partners om op maat van jongeren te schrijven.
Samen met de WAT WAT partners, stagiairs en freelancers hou je watwat.be up-to-date: door artikels
te screenen, door nieuwe content te maken, door steeds door te verwijzen naar de gepaste hulplijn
en informatiebronnen en door schrijfdagen te organiseren.
Je bouwt watwat.be als jeugdinformatieplatform verder uit. Dat betekent dat je voortdurend kijkt
wat beter kan en het platform ook effectief beter maakt.
Je ondersteunt het WAT WAT partnernetwerk
Je staat in nauw contact met de 80 contentpartners van WAT WAT. Je bent het eerste aanspreekpunt
voor nieuwe en bestaande partnerorganisaties. Je maakt met hen kwaliteitsvolle jeugdinformatie
waar.
Je maakt deel uit van het WAT WAT team
Je denkt mee na over hoe we op korte en lange termijn WAT WAT verder kunnen uitbouwen.
Je wordt enthousiast van brainstormen over jongerencampagnes, samen met je collega’s nadenken
over een format rond de volgende federale verkiezingen of feedback geven op een instagrampost.

Wij zoeken iemand die …
minstens 3 jaar ervaring in copywriting heeft
inzicht heeft in de leefwereld van jongeren en met sterke content daarop kan inspelen
voluit jongeren wil empoweren met niet-sturende, betrouwbare informatie op maat
vlot samenwerkt, zowel met naaste collega’s als met heel diverse partnerorganisaties
strategisch kan denken en graag mee sleutelt aan onze toekomstvisie van jeugdinformatie
affiniteit heeft met jeugdinformatie of campagnes op maat van jongeren
er niet van terugdeinst de telefoon te nemen, een studiedag te organiseren of met een nieuwe
partnerorganisatie in gesprek te gaan
kwaliteitsvol en nauwgezet werkt
zelfstandig werkt zonder het teamverband uit het oog te verliezen
flexibel omgaat met ad hoc taken
daadkrachtig is
gek en geniaal is

Wij bieden …
een afwisselende en inhoudelijk uitdagende functie met veel autonomie en ruimte voor initiatief
coaching op maat, een uitgebreid individueel ontwikkelingspad en vormingsbudget
een jong en gedreven team van 25 medewerkers
een bepaalde duur contract vanaf september-oktober 2021 tot minstens april 2022, met eventuele
mogelijkheid op verlenging in soortgelijke functie. Je kan op die manier eerst nog 2 maanden
meelopen met de huidige hoofdredacteur
een aantrekkelijk salaris (B1A – PC 329; minimaal 2752,84 euro bruto per maand)
een laptop, onkostenvergoeding gsm, fietsvergoeding en terugbetaling woon-werkverkeer mits
openbaar vervoer
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een flexibele werk-privé combinatie: aantrekkelijke vakantieregeling (25 vakantiedagen), flexibele
recuperatie van overuren, mogelijkheid tot thuiswerk, …
een open moderne werkplek in hartje Brussel, vlakbij station Brussel Centraal
De Ambrassade wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Ons personeelsbeleid is
gebaseerd op diversiteit en gelijke kansen. Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden,
ongeacht geslacht, leeftijd, herkomst, nationaliteit of handicap.

Interesse?
Solliciteren kan enkel door het volledig invullen van het sollicitatieformulier dat je hier kan downloaden.
Bezorg het ingevulde sollicitatieformulier ten laatste op maandag 30 augustus, 10u, aan
ikwileenjob@ambrassade.be.
Na een brievenselectie volgt een gesprek over de motivatie en ervaringen van de kandidaten. Je ontvangt ter
voorbereiding van dat gesprek nog een schriftelijke opdracht. Het selectiegesprek vindt plaats op maandag 13
september tussen 15u en 20u. Hou dat moment alvast vrij.
Eventuele bijkomende informatie: Eva Vereecke, directeur De Ambrassade, 0484 43 43 03 of
eva.vereecke@ambrassade.be. Neem zeker ook een kijkje op www.ambrassade.be en www.watwat.be.
Indiensttreding: zo snel mogelijk.
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